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НIНА ОПАНАСIВНА ВIРЧЕНКО
(до 90-рiччя вiд дня народження)
П’ятого травня 2020 року виповнилося 90 рокiв однiй iз вiдомих українських жiнок-математикiв,
професору кафедри математичного аналiзу та теорiї ймовiрностей фiзико-математичного факультету КПI iменi Iгоря Сiкорського, академiку АН Вищої школи України, дiйсному члену Наукового товариства iм. Т. Шевченка, члену Українського, Американського, Австралiйського, Бельгiйського, Единбурзького, Лондонського математичних товариств, головi Науковометодичної ради Всеукраїнського товариства полiтв’язнiв та репресованих, заслуженому дiячу
науки i технiки України Нiнi Опанасiвнi Вiрченко.
Народилася Н. О. Вiрченко у селi Завадiвка Корсунь-Шевченкiвського району Черкаської
областi. Батько Нiни, Опанас Iванович, був агрономом, мати, Олена Митрофанiвна, — фельдшером-акушеркою.
Опанас Вiрченко, як колишнiй старшина Української Народної Республiки, був засуджений
радянською владою, перебував у в’язницi, з якої його товаришi дивом допомогли йому втекти.
Тому родина Вiрченкiв була змушена часто змiнювати своє мiсце проживання. Дев’ятий клас
Нiна Вiрченко закiнчила в мiстi Червоному на Житомирщинi, а випускний десятий клас iз
золотою медаллю — в мiстi Житомир, в середнiй школi № 36.
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Любов до математики, а згодом i до фiзики, у Нiни Вiрченко виникла дуже рано, ще в початковiй школi. Дiвчинi пощастило з вчителями, а вчитися надихали батьки. В десятому класi вона
вже твердо вирiшила, що своє життя присвятить математицi. Восени 1946 року шiстнадцятирiчна Нiна стала студенткою механiко-математичного факультету Київського унiверситету. Юна
студентка з захопленням та великою цiкавiстю слухала блискучi лекцiї з аналiтичної геометрiї
професора Б. Я. Букреєва, з математичного аналiзу – доцента С. Г. Крейна.
„Iз тих перших студентських лiт, — згадує Н. О. Вiрченко, — найбiльше пам’ятаю радiсть
неймовiрну, неймовiрну насолоду вiд занять математикою i нестерпне почуття голоду! Це ж
був голодний в Українi 1947 рiк. На лекцiях формули змiшувалися перед очима зi шматочками
хлiба . . . ”. Жила Нiна Вiрченко в напiвпiдвальнiй кiмнатi гуртожитку, де мешкало 19 студенток.
Та не зважаючи на тяжкi умови, дiвчина встигала вiдвiдувати концерти, бiблiотеки, студентський гурток з радiотехнiки та аеродинамiки (була там єдиною дiвчиною з-помiж 29 хлопцiв),
де вивчали будову лiтакiв, розробляли проєкти вдосконалення польотiв, здiйснила 10 стрибкiв
iз парашутом.
Розмови допитливої студентки з товаришками по кiмнатi щодо iсторiї України, про ОУН –
УПА, про потребу української державностi стали вiдомими НКВС через доноси впродовж
пiвтора року найближчої подруги. Наслiдком став арешт у червнi 1948 року та звинувачення
у „полiтичнiй змовi, заколотi, який таємно готувався”, одиночна камера у в’язницi на вулицi
Володимирськiй, 33 i швидкий вирок 8 сiчня 1949 року: десять рокiв спецтаборiв за „зраду
Батькiвщини й участь в українсько-нацiоналiстичнiй бандi”. Далi тяжка дорога у спецтабори
„Озерлагу” (Тайшет, Iркутська область, Схiдний Сибiр), де морози сягали сорока градусiв,
робота на лiсоповалах, у кам’яному кар’єрi, хвороба на туберкульоз, послаблення зору, бiль вiд
втрати друзiв. Шiсть рокiв незмiнна чорна роба з номером Р-840 . . .
Ще студенткою Нiна придумала собi патрiотичне iм’я УЖМА (Україна — Жiнка — Математика — Астрономiя), i її життя було вiдповiдним. В неймовiрно тяжких умовах дiвчатаполiтв’язнi у таборах знаходили можливiсть i спiвати, i вишивати, i писати вiршi, а Нiна ще
й займалась математикою з бажаючими. Трималися гiдно, а потiм пiдтримували одна одну
протягом усього життя. Пiсля смертi Сталiна 30 сiчня 1954 року Нiну Вiрченко було звiльнено
як таку, що була засуджена малолiтньою. Вона повернулась у рiдну Україну i до здобуття незалежностi нашою країною перебувала пiд пильним наглядом КДБ (обшуки, пiдслуховування,
допити, цiлодобовий нагляд). Реабiлiтована Нiна Опанасiвна Вiрченко була лише в 1991 роцi.
Деякий час пiсля звiльнення з таборiв Нiна Опанасiвна викладала математику, фiзику, малювання в школах Житомирської областi. На стацiонар в унiверситетi не дозволили поновитися,
вдалося продовжити навчання на заочному вiддiленнi механiко-математичного факультету Київського унiверситету. Але математичнi здiбностi та здобутки студентки були настiльки вагомими,
що згодом її перевели на стацiонар.
Унiверситет Н. О. Вiрченко закiнчила у 1961 роцi з червоним дипломом. КДБ СРСР
не дав дозвiл на вступ до аспiрантури, та вченi-патрiоти академiк I. Т. Швець, професори
Г. М. Положiй, I. I. Ляшко, доцент Н. О. Пахарєва взяли її „на поруки”, i Нiна Вiрченко стала
аспiранткою кафедри математичної фiзики КДУ iменi Т. Г. Шевченка. В 1964 роцi вона успiшно
захистила кандидатську дисертацiю, стала асистентом, потiм старшим викладачем i з 1967 року
доцентом кафедри математичної фiзики.
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Пiсля „хрущовської вiдлиги” пiд час полiтичних „чисток” у 1973 роцi Нiну Опанасiвну
звiльнили з унiверситету. Восени того ж року вона стала доцентом кафедри вищої математики
Київського полiтехнiчного iнституту, де працює й понинi.
Захист докторської дисертацiї, яку Н. О. Вiрченко присвятила своїм батькам i яку давно
було пiдготовлено, через полiтичний тиск на неї вiдбувся лише в 1988 роцi, а у 1989 роцi Нiна
Опанасiвна отримала звання професора.
Професор Н. О. Вiрченко — блискучий ерудований лектор, вона розробила й викладає ряд
курсiв з багатьох роздiлiв математики на факультетi iнформатики та обчислювальної технiки i
на фiзико-математичному факультетi: математичний аналiз, аналiтичну геометрiю, математичну
фiзику, спецiальнi функцiї, iсторiю та методику викладання математики. Тисячi студентiв, яких
навчала i навчає професор Н. О. Вiрченко, яким дала путiвку в життя, озброївши їх знаннями,
чiтким математичним мисленням, любов’ю до свого предмету та оптимiстичним патрiотичним
ставленням до України, завдячують їй отриманим професiоналiзмом, наснагою до творчостi та
наукової дiяльностi.
Пiд керiвництвом професора Вiрченко Н. О. захищено 10 кандидатських дисертацiй. Вiд
1963 року Нiна Опанасiвна незмiнно керує роботою наукових семiнарiв „Крайовi задачi. Спецiальнi функцiї”, „Диференцiальнi рiвняння та їх застосування”, методичним семiнаром кафедри
математичного аналiзу та теорiї ймовiрностей.
Коло наукових iнтересiв професора Вiрченко — теорiя узагальнених аналiтичних функцiй,
теорiя мiшаних крайових задач, сингулярнi диференцiальнi рiвняння з частинними похiдними, iнтегральнi рiвняння, спецiальнi функцiї, iнтегральнi перетворення, iсторiя та методика
математики тощо.
Н. О. Вiрченко є автором понад 500 наукових, науково-методичних та науково-популярних
праць, серед них „Смешанные краевые задачи математической физики” (1985 р.), „Парнi (потрiйнi) iнтегральнi рiвняння” (1989 р.), „Математика в афоризмах, цитатах, висловлюваннях”
(видання українською 1974 р., росiйською 1984 р. та японською 1989 i 1995 рр. мовами),
„Дробовi iнтегральнi перетворення гiпергеометричного типу” (1995 р.), „Графiки елементарних
та спецiальних функцiй” (1996 р.), „Основнi методи розв’язання задач математичної фiзики”
(1997 р.), „Узагальненi функцiї Лежандра та їх застосування” (1998 р.), “Generalized associated
Legendre functions and their applications” (2001 р.), “Graphs of elementary and special functions”
(2001 р.), „Вибранi питання методики вищої математики” (2003 р.), „Нариси з методики викладання вищої математики” (2006 р.), „Основи дробового iнтегро-диференцiювання” (2007 р.),
„Класичнi та узагальненi багатопараметричнi функцiї” (2008 р.), „Парнi (N-арнi) iнтегральнi
рiвняння” (2009 р.), „Узагальненi iнтегральнi перетворення” (2013 р.), „Математичнi усмiшки”
(2014 р.), „Узагальненi гiпергеометричнi функцiї” (2016 р.). У 2019 роцi вийшла збiрка поезiй
„Поетичнi акорди”.
Слiд вiдзначити величезний органiзаторський талант Нiни Опанасiвни. Свiтова громадськiсть знає професора Вiрченко Н. О. як активного дослiдника життя i наукової творчостi
видатного українського математика 20-го столiття М. П. Кравчука, безневинно знищеного на
Колимi тоталiтарним режимом. Нiна Опанасiвна зробила неймовiрно багато для того, щоб iм’я
цього видатного вченого залишилось у пам’ятi прийдешнiх поколiнь: провела вiсiмнадцять
мiжнародних наукових конференцiй iменi академiка Михайла Кравчука, в яких брали участь
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вiдомi вченi з багатьох країн свiту, доклала чимало зусиль для вiдкриття аудиторiї iменi академiка Михайла Кравчука в КПI iменi Iгоря Сiкорського (2002 р.), вiдкриття пам’ятника вченому
(2003 р.), створення фiльму „Голгофа академiка Кравчука” (2004 р., режисер О. Рябокрис), найменування вулицi у Києвi на честь його iменi (2009 р.), створення та пiдтримки музею Михайла
Кравчука на його батькiвщинi, упорядкування та видання його творiв „Науково-популярнi працi” (2000 р.), „Вибранi математичнi працi” (2002 р.), „Розвиток математичних iдей Михайла
Кравчука” (2004 р.).
Особливу цiннiсть для молодi та iсторiї становлять нариси Н. О. Вiрченко про колишнiх
полiтв’язнiв та репресованих, її дослiдження стосовно українських вчених. Не можна не згадати
працi правозахисного характеру — „Про заборону української мови (XVII – XX ст.)”, „Дещо про
українську математичну термiнологiю” та книгу споминiв „Зернини з дорiг життя мого . . . ”
(2011 р.).
Сумлiнна та вiддана праця Н. О. Вiрченко, її багаторiчна та багатогранна наукова, педагогiчна та громадська дiяльнiсть вiдзначенi низкою високих звань та нагород. Зокрема, вона
є Соросiвським професором (1997 р.), лауреатом 1-ї премiї НТУ України „КПI” (1998 р.),
заслуженим викладачем (1999 р.) та почесним професором (2006 р.) НТУ України „КПI”, заслуженим працiвником освiти України (2006 р.), переможцем конкурсу „Викладач-дослiдник2008”. Н. О. Вiрченко має вiдзнаку МОН України „Петро Могила”, диплом (Cambridge) „Leading
Scientist of the world-2010”, нагороду Святого Володимира АН Вищої школи України (2010 р.).
Серце цiєї непересiчної людини сповнене безмежною любов’ю до свого покликання — до
математики. Душу наповнює щирiсть, енергiйнiсть, працьовитiсть, душевна доброта, поєднана
з безкомпромiснiстю до несправедливостi.
Здiйснено безлiч планiв, мрiй, багато досягнень, велика кiлькiсть звершень, але й багато
ще заплановано. Нiна Опанасiвна — наша гордiсть, нацiональний скарб, берегиня української
духовностi, вона запалює нас своєю енергiєю, завзятiстю, наполегливiстю, кришталевою чистотою, високою духовнiстю. Життя славетної українки Нiни Опанасiвни Вiрченко є взiрцем
для наслiдування.
Тож бажаємо Нiнi Опанасiвнi мiцного здоров’я, щастя, здiйснення мрiй, нових звершень на
благо України та українського народу, на славу i процвiтання нашої Батькiвщини.
А. М. Самойленко, О. I. Клесов, П. В. Задерей,
Г. Д. Нефьодова, Н. М. Задерей, В. О. Гайдей
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